Referat
Handicaprådet
Den 7. maj. 2015
St. Magleby Stuen, Rådhuset kl. 15.00 - 16.30
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1. Godkendelse af dagsorden
Godkendt
2. Handicappedes adgang til informationer på Borgertorvet
Heidi Hjort (HH) orienterede om, at der nu er to pc´ere på
Borgertorvet, hvor teksten kan forstørres, og hvor der er
høretelefoner til oplæsning. Pc´erne er placeret på
hæve/sænkeborde, så de kan justeres i højden til kørestole.
Bordene er placeret bagerst i området, så man har mulighed for
at sidde i diskretion, selv om skriften forstørres.
HH understregede, at medarbejderne i Borgerservice altid står
til rådighed med assistance og vejledning. Der bliver opsat et
skilt med information om pc´erne, og der vil ligge en skriftlig

vejledning ved pc´erne. Der vil blive informeret på kommunens
hjemmeside om denne mulighed.
Mødet blev afsluttet med en demonstration af pc´erne.
3. Gensidig orientering
Palle Bjerregaard (PB) spurgte til status for Tårnby Kommunes
overvejelser om at afskaffe visitation til rollatorer, som blev
drøftet på sidste møde. Mette Vestergaard (MV) oplyste, at
forvaltningen ikke har hørt fra Tårnby angående dette.
Handicaprådet beder forvaltningen om at følge op og komme
med en status.
Svend Mathiasen (SM) spurgte, om en borger kan få
handicapkørsel, hvis vedkommende er visiteret til rollator? MV
følger op med et svar. Svaret er, at hvis en borger er visiteret til
rollator via kommunen, så bliver vedkommende bevilget
handicapkørsel ved ansøgning herom. Dette skal dog ses i
sammenhæng med Tårnbys eventuelle ændrede praksis vedr.
rollatorer. Hvis visitationen til rollatorer afskaffes, vil det
betyde, at der indføres flere/andre kriterier for handicapkørsel,
end at man har rollator.
MD og SM rejste et spørgsmål om Handicaprådets årsrapport,
som virker som formandens rapport, selv om hele rådet er
afsender, hvilket de finder problematisk. Derfor sendes den
formentlig tilbage til rådet.
SM oplyste, at Social- og Sundhedsudvalget i juni vil komme
med et forslag om, at forvaltningen skal gå i dialog med
Ældrerådet og Handicaprådet om et kodeks/regelsæt for, hvad
rådene skal høres om.
MD foreslog desuden, at man går i dialog med rådene
umiddelbart efter, at budgettet er vedtaget. Her er det muligt at
skabe overblik over, hvilke indsatser i det kommende år, som er
relevante at høre/inddrage rådene tidligt i.
MD oplyste, at der var et forslag til nye buslinjer til behandling i
By-, Erhvervs- og Planudvalget den 5. maj. MV sender link til
DH-Dragør mhp at de kan afgive kommentarer, som sendes til
Henrik Aagaard.
SM oplyste, at status for svømmehallen er, at forvaltningen er
blevet bedt om at undersøge, hvad det vil koste kommunen at
opføre den selv. Alle interessegrupper i kommunen inddrages
inden der bliver udarbejdet et forslag/oplæg.

4. Eventuelt
Henrik Aagaard (HA) redegjorde for status på lyssignalerne på
Kirkevej. Kommunen har bestilt signalføler til krydset
Kirkevej/Jægervej og Kirkevej/Vestgrønningen men levering er
ikke sket rettidigt. HA rykker leverandøren. Når det er etableret,
vil der for blinde og svagtseende være følere på anlægget, hvor
man kan mærke via hurtige eller langsomme impulser, om man
kan gå over. Anlægget på Jægervej bliver ændret til klaplyde i
stedet for bip-lyde. Længden på signalernes grønttid kan ikke
ændres af forskellige tekniske årsager, men der er justeret så
meget som muligt, så man får mere tid på tværs af Kirkevej som
fodgænger, inden der bliver grønt for trafikanterne ad Kirkevej.
Der er også signalføler på midterhellen.
Handicaprådet blev spurgt, om man både ønsker følbart signal
og klaplyd i krydset ved Hartkornsvej, hvilket der blev sagt ja
til.
PB spurgte om muligheden for fodgængerfelt ved
Wiedergården. HA opridsede de tidligere diskussioner om
emnet, hvor ingen af løsningerne var optimale. SM
konkluderede, at et eventuelt forslag om fodgængerfelt skal
bringes ind som et budgetforslag.
HA oplyste, at der skal udarbejdes en trafiksikkerhedsplan i
2015. Her vil det være muligt for Handicaprådet at bringe
ønsket ind om fodgængerfelt ved Wiedergården.
4. Eventuelt
PB oplyste, at i mails fra kommunen er der filer vedhæftet, som
relaterer sig til kommunens logo. De er generende for
handicappede, når de åbner en mail. Konklusionen blev, at MV
undlader signatur med kommunens logo ved udsendelse af sine
mails og gør Kommunikationsteamet opmærksom på, at logoet
er generende for handicappede.
PB bemærkede, at den nye belægning på Jægervej efterfølgende
har medført meget høje kantsten. Det var en fejl, som
tilsyneladende ikke er udbedret endnu. HA bliver bedt om at
svare på, hvornår det er udbedret. HA har ikke hørt om
problematikken og beder om nærmere information for afklaring
heraf.
Lena Bredahl udgår af Handicaprådet, da hun fraflytter
kommunen. Jytte Lindgren er suppleant og indtræder i stedet.

